
 

 

  

जीएसटी विधेयक राज्यसभेत मजंरू 

गेल्या ककत्येक िर्ाांपासून अडकून पडलेले िस्तू आणि सेिा कर विधेयक हे राज्यसभेतही मंजूर 
झाले आहे. २९ मार्च रोजी जीएसटीशी संबंधधत र्ार विधेयके लोकसभेत मंजरू करण्यात आली 
होती. त्यानंतर आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे.  
 

नव्या कायद्यामुळे देशभरात एकसमान करप्रिाली तयार होईल आणि त्यामुळे व्यिहारांमध्ये 
पारदशचकता येईल. जीएसटी संदभाचतील शेिटर्ी मंजुरी १७-१८ मे रोजी ममळेल असे अरुि जेटली 
म्हिाले.  

 

१ जलैुपासून या कायद्यार्ी संपूिच देशभरात अमंलबजाििी केली जािार आहे.जीएसटीमुळे सिच 
देशात िस्तूंरे् एकसमान दर राहतील.  
 

जीएसटी हे १९५० पासून आतापयांत सिाचत मोठे अर्चविर्यक विधेयक होते. जीएसटी लाग ू
झाल्यानंतर भाििाढ आणि र्लन फुगिटा होऊ शकतो. १ जलैु पासून काही काळ ही भाििाढ 
अनुभिास येऊ शकते. नंतरच्या काळात ककमती स्स्र्र देखील होतील.  
 

अिाजिी कर गुतंा टाळून सुटसुटीतपिा आििारा हा एक-सामाईक, ककंबहुना एकमेि अप्रत्यक्ष 
कर संपूिच देशस्तरािर सारख्यार् दराने लाग ूहोईल. जीएसटी लाग ूझाल्यािर तो इतर सिच 
करांर्ी जागा घेईल. 
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आता रेल्िे विकास प्राधधकरि ठरििार ततककटांर्े दर 

रेल्िेच्या भाड्यात िाढ करण्यार्े अधधकार आता रेल्िे मंत्रयांकड ेराहिार नाही. मोदी सरकारने 
रेल्िे विकास प्राधधकरिाला मंजुरी ददली असून या प्राधधकरिाकड ेआता भाड्यात िाढ करण्यारे् 
अधधकार असतील.  
 

कें द्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्िे विकास प्राधधकरिाला मंजुरी ददली आहे. रेल्िे विकास प्राधधकरि ही 
स्िायत्त संस्र्ा असेल. या प्राधधकरिारे् मुख्य काम हे रेल्िेर्े भाड ेठरिण्यार्े असेल.  
 

यासोबतर् रेल्िे प्रिाशांच्या दहतार्े रक्षि करिे, प्रिासी भाड्यामशिाय अन्य मागाचतून उत्पन्न 
िाढििे आणि त्याविर्यी सुर्ना करिे अशी कामे या प्राधधकरिाकड ेसोपिण्यात आली 
आहेत. तसेर् फे्रट कॉरीडोर सरकारी आणि खासगी भागीदारीिर कसे र्ालिता येतील यासंदभाचत 
विकास प्राधधकरिाच्या मताला महत्त्ि असेल. 
 

कें द्रीय मंत्रिमंडळाकड ेपाठिलेल्या प्रस्तािानुसार रेल्िे विकास प्राधधकरिात एक अध्यक्ष आणि 
तीन सदस्य असतील. या सिाांर्ी पार् िर्ाांसाठी तनयुक्ती केली जाईल. 
 

रेल्िे ततककट दर आणि माल भाड्यार्ा िेळोिेळी आढािा घेऊन त्यात बदल करिे हे 
प्राधधकरिारे् मुख्य काम असेल असे सूिांनी सांधगतले. यामशिाय रेल्िेतफे ददल्या जािाऱ्या 
विविध सेिा आणि सुविधांिर ककती दर आकारािा यार्ा तनिचयदेखील प्राधधकरिर् घेईल.  
 

कें द्र सरकार काही रेल्िे मागाांिर खासगी कंपन्यांना गाडी र्ालिण्यार्ी परिानगी देण्यार्ा विर्ार 
करत आहे. अशा गाड्यांमधील दर ककती असतील यार्ा तनिचयदेखील प्राधधकरिर् घेिार आहे. 
 

 

 

युिा िेटमलस््टंग रॅ्स्म्पयनमशपमध्ये भारताच्या लालररनं्नुन्गाला 
रौप्य पदक 

जागततक युिा िेटमलस््टंग रॅ्स्म्पयनमशप स्पधेमध्ये भारताच्या जेरेमी लालररनं्नुन्गाने ५६ ककलो 
िजनी गटात रौप्य पदक पटकािले आहे.  
 



 

 

इंटरनॅशन िेटमलस््टंग फेडरेशनकडून आयोस्जत करण्यात आलेल्या युिा िेटमलस््टंग 
रॅ्स्म्पयनमशप स्पधेच्या पदहल्यार् ददिशी भारताने पदकार्ी कमाई केली. जेरेमी लालररनं्नुन्गाने 
रौप्य पदक स्जकंत भारताला पदहले पदक पटकािून ददले.लालररनं्नुन्गाने एकूि २४० ककलो िजन 
उर्लत दसुरे स्र्ान पटकािले.  
 

युिा िेटमलस््टंग रॅ्स्म्पयनमशप स्पधेत यशस्िी ठरलेल्या खेळाडूनंा २०१८ च्या युिा ऑमलस्म्पक 
खेळांमध्ये सहभागी होता होिार आहे. त्यामुळे युिा िेटमलस््टंग रॅ्स्म्पयनमशपला मोठे महत्त्ि 
आहे. 
 

 

 

मसधंूर्ी क्रमिारीत द्वितीय स्र्ानी झपे 

घरच्या मैदानािर जल्लोर्ी र्ाहत्यांच्या उपस्स्र्तीत इंडडया खलु्या बॅडममटंन स्पधेरे् जेतेपद 
पटकाििाऱ्या पी.व्ही. मसधूंने जागततक क्रमिारीत द्वितीय स्र्ानी झपे घेतली आहे.  
 

कारकीदीत मसधूंने क्रमिारीत घेतलेली ही सिोत्तम आगेकूर् आहे. ‘भारतार्ी फुलरािी’ सायना 
नेहिालनंतर क्रमिारीत अव्िल पार्मध्ये स्र्ान पटकाििारी मसधूं केिळ दसुरी भारतीय 
बॅडममटंनपटू आहे. जपानच्या अकेन यामागरु्ीला मागे टाकत मसधूंने ७५७५९ गिुांसह दसुरे 
स्र्ान पटकािले. 
 

ऑमलस्म्पक सुििचपदक विजेत्या कॅरोमलन माररनला नमित मसधूंने इंडडया खलु्या स्पधेच्या 
जेतेपदार्ी कमाई केली होती. ररओ ऑमलस्म्पक स्पधेत मदहला एकेरी प्रकाराच्या लढतीत 
कॅरोमलननेर् मसधूंरे् सुििचपदकारे् स्िप्न पूिच होऊ ददले नाही. मसधूंविरुद्धच्या पराभिामुळे 
कॅरोमलन क्रमिारीत ततसऱ्या स्र्ानी आहे. 
 

सायना नेहिालर्ी क्रमिारीत एका स्र्ानाने घसरि झाली आहे. सायना आता निव्या स्र्ानी 
आहे. मलेमशया स्पधेत सायनाला प्रार्ममक फेरीतर् गाशा गुडंाळािा लागला. मदहला क्रमिारीत 
तैपेईच्या ताइ झ्यु तयगं अव्िल स्र्ानी आहे. पुरुर्ांच्या क्रमिारीत अव्िल दहामध्ये एकही 
भारतीय बॅडममटंनपटू नाही. 
 

 

 



 

 

कफफा क्रमिारीत भारतार्ी भरारी 
कफफा क्रमिारीत भारताने १०१व्या स्र्ानापयांत झपे घेताना मागील दोन दशकांमधील सिोत्तम 
भरारी घेतली आहे. १९९६ मध्ये भारताने हे स्र्ान गाठण्यार्ी ककमया साधली होती. 
 

मागील मदहन्यात भारतीय संघ कफफा क्रमिारीत १३२व्या स्र्ानािर होता. माि आता ३१ 
स्र्ानांनी आगेकूर् केली आहे. दोन महत्त्िाच्या विजयांमुळे आमशयाई क्रमिारीतसुद्धा भारत 
११व्या स्र्ानािर आहे. कफफा क्रमिारीत भारताने फेब्रुिारी १९९६ मध्ये ९४ व्या क्रमाकांिर मजल 
मारताना सिोत्तम कामधगरीर्ी नोंद केली होती. 
 

मागील दोन िर्ाांत भारताने १३ सामन्यांपैकी ११ सामने स्जंकण्यार्ी ककमया साधली आहे. यात 
भूतानविरुद्धच्या अनधधकृत सामन्यांर्ाही समािेश आहे. या दोन िर्ाांत भारताने एकंदर ३१ 
गोल झळकािले आहेत.  
 

नुकतार् झालेल्या एएफसी आमशया र्र्क पािता फुटबॉल सामन्यात भारताने म्यानमारिर १-० 
असा ऐततहामसक विजय ममळिला होता. ६४ िर्ाांनंतर ही ककमया भारताने साकारली होती.  
 

त्याआधी आतंरराष्ट्रीय मैिीपूिच सामन्यात भारताने कंबोडडयार्ा ३-२ असा पराभि केला होता. 
यामशिाय गेल्या िर्ी भारताने प्यूटरे ररको संघाला ४-१ असे नामोहरम केले होते 
 

 

 

ममस्बाह-उल-हकर्ी कसोटी कक्रकेटमधनू तनितृ्ती 
पाककस्तानर्ा कसोटी संघार्ा किचधार ममस्बा-उल-हकने आगामी िेस्ट इंडीजविरुद्धच्या कसोटी 
मामलकेनंतर कसोटी कक्रकेटमधून तनितृ्ती घेण्यार्ा तनिचय घेतला आहे. 
 

लाहोर येरे् आज (गुरुिार) घेतलेल्या पिकार पररर्देत ४२ िर्ीय ममस्बाने तनितृ्ती घेण्यार्ा 
तनिचय जाहीर केला. देशांतगचत कक्रकेट स्पधाांमध्ये मी खेळत राहिार आहे, असे त्याने सांधगतले.  
 

ममस्बा हा पाककस्तानर्ा सिाांत यशस्िी कसोटी किचधार आहे. त्याच्या नेततृ्िाखाली खेळलेल्या 
५३ सामन्यांपैकी २४ सामन्यांत पाककस्तानने विजय ममळविलेला आहे. 
 


